LB 16 Laser Barrel
Instrukcja obsługi

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Promieniowanie laserowe
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień lasera!
Laser klasy I

-

Promiennik laserowy LB 16 to urządzenie laserowe klasy I, laser jest zgodny ze standardem
EN 60825.
Nie wolno otwierać lub w jakikolwiek inny sposób przerabiać LB 16, z wyjątkiem wymiany
baterii.
Nigdy nie kierować promienia lasera w stronę ludzi, zwierząt lub strefy niekontrolowanej.
Przy manipulacji z bronią należy przestrzegać zasad manipulacji dotyczących broni
pneumatycznej.
Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio w promień lasera lub za pomocą jakiegokolwiek
urządzenia optycznego.
Przed rozpoczęciem użytkowania LB 16 należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi.
Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Promiennik LB 16 należy wykorzystywać zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
Promiennik LB 16 należy chronić przed silnym promieniowaniem słonecznym i deszczem
zgodnie z przepisami UIPM, część 5.9.4 vi.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na
działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego!

2.Opis

1.Promiennik LB 16
2.Optyka
3.Adapter do montażu na broni
4.Śruby rektyfikacyjne
5.Dioda LED
6.Osłona baterii
7.Śruby mocujące
8.Muszka (nie wchodzi w skład dostawy)
3. Przeznaczenie
Promiennik laserowy LB 16 służy do treningu i strzelania w zawodach w Pięcioboju Nowoczesnym. Do
strzelania można wykorzystywać tarcze homologowane PENTASHOT – S BOX, S BOX II lub tarczę
HITT&MISS. W przypadku tarcz innych producentów należy się upewnić, czy odbierają sygnał lasera
15,6 ms.
4. Laser Set-up
Użytkownik może wymieniać baterie i nastawiać laser wyłącznie na punkt docelowy. Wszelkie zmiany
związane z sygnałem laserowym może przeprowadzać tylko producent lub uprawniona do tego
osoba!
Zdjąć oryginalną lufę i w jej miejsce zamontować LB 16. Dokręcić odpowiednio śruby, które mocują
promiennik laserowy do ramy broni.
Sprawdzić prawidłowe położenie promiennika laserowego – zgodnie z poniższymi rysunkami.

Poluzować śruby sześciokątne (A i B) i otworzyć osłonę baterii.

Włożyć do komory jedną baterię alkaliczną 1,5V AAA. Przestrzegać prawidłowej biegunowości
baterii!!!

5.Włączanie / wyłączanie promiennika laserowego.

Przyłożyć chip (A) do korpusu LB 16 zgodnie z opisem na rysunku i uruchomić laser.

6.Dioda LED
Niebieska dioda LED (nr 5 na rysunku Opis) zacznie mrugać. Ilość mrugnięć określa stan baterii:
-

Pięć mrugnięć – 100 % naładowania baterii
Cztery mrugnięcia – 75 % naładowania baterii
Trzy mrugnięcia – 50 % naładowania baterii
Dwa mrugnięcia – 25 % naładowania baterii
Jedno mrugnięcie - należy wymienić baterię!
Niebieska dioda LED mruga nieustannie – bateria jest rozładowana, promiennik laserowy jest
zablokowany, należy natychmiast wymienić baterię.

Nakładka laserowa wyłącza się samoczynnie po 20 minutach od ostatniego wystrzału.

7.Ustawienie promiennika laserowego na punkt docelowy
Sprawdzić ustawienie punktu docelowego i plamki lasera poprzez wystrzał do białej powierzchni
z odległości 10 metrów. Strzał będzie widoczny w formie czerwonego punktu.
Ustawienie pozycji plamki lasera z punktem docelowym jest możliwe za pomocą celowników na
broni. W razie potrzeby można przeprowadzić korektę bezpośrednio na promienniku laserowym.

8.Zasady użytkowania
-

Sygnał laserowy klasy I. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w promień lasera!
Nigdy nie kierować promienia lasera w stronę ludzi, zwierząt lub strefy niekontrolowanej –
należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad obchodzenia się z bronią!
W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wyjąć baterię.
Zgodnie z przepisami UIPM (artykuł 5.9.4. vi) należy chronić broń przed złą pogodą, zwłaszcza
w przypadku niesprzyjającej prognozy. Chronić promiennik laserowy przed zbyt wysokimi
temperaturami.

9.Konserwacja
Promiennik należy utrzymywać w czystości – wycierać wyłącznie suchą ścierką. Nie stosować żadnych
środków czyszczących, rozpuszczalników lub preparatów chemicznych. Nigdy nie wolno wywierać
nacisku na elementy optyczne za pomocą jakiegokolwiek narzędzia!

10.Ewentualne awarie i sposób ich usuwania
Plamka lasera jest mało widoczna lub w ogóle.

Wymienić baterię.

Tarcza (urządzenie oceniające) nie reaguje na wystrzał.

Sprawdzić zasilanie. Wymienić
baterię.

Miejsce padania plamki lasera znajduje się poza punktem docelowym.
Przeprowadzić ponowne ustawienie.
Sprawdzić poprawność
funkcjonowania tarczy.

11.Ochrona środowiska
Baterii nie wolno wyrzucać do kosza razem z innymi odpadami, tylko do specjalnie oznakowanego
pojemnika.

12. Parametry techniczne
Wymiary

20 mm x 23 mm x 152 mm (bez adaptera)

Ciężar

120 g (z baterią, bez adaptera)

Klasa bezpieczeństwa

I zgodnie z normą ČSN EN 60825

Długość fali

650 nm ±5% nm

Średnica plamki lasera

4 mm±5% / 10m

Moc lasera

3,4 mW max

Sygnał laserowy

15,6 ms UIPM sygnał laserowy 2016

Zalecana odległość wystrzału

10 m

Ilość wystrzałów z 1szt. baterii 1,5V AAA

min. 40 000/ przy 20°C

Zasilanie promiennika laserowego

1szt. 1,5V AAA bateria alkaliczna

Temperatura eksploatacyjna

Od +10°C do +50°C, IP 52

